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Avtal med SANKS om psykisk ohälsa
Sammanfattning

Region Västerbotten ansvarar för offentligt driven hälso- och sjukvård i Västerbottens län.
Finnmarkssykehuset HF, Sámi klinihkka- Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helse og
avhengighet i Norge: härefter SANKS. SANKS har ett nationellt ansvar för att säkerställa en likvärdig
psykiatrisk vård till barn, unga och vuxna personer som har speciella behov eller önskemål i relation
till samiska språk och samisk kultur. SANKS erbjuder språkligt och kulturellt tillrättalagd diagnostik
och behandling. Någon motsvarande institution eller enhet finns inte i Sverige.
Parterna har därför genom kunskapsnätverket för samisk hälsa där Region Norrbotten, Region
Jämtland Härjedalen och Region Dalarna också ingår arbetat fram en överenskommelse som syftar till
att reglera vård och behandling på SANKS mellan Region Västerbotten och SANKS. Samt att parterna
etablerar samarbete och kunskapsutbyte för att förebygga psykisk ohälsa och utveckla vården för den
samiska befolkningen.
Målgruppen för avtalet är barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik
samt anhöriga/närstående som omfattas av Region Västerbottens vårdansvar, som har behov av
SANKS språkligt och kulturellt tillrättalagda diagnostik och behandling samt anställda i behov av
kunskapsinhämtning inom Region Västerbotten och anställda inom SANKS.

Förslag till beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden beslutar att ge Hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att för
nämndens räkning ingå bilagt avtal om vård med SANKS

Bedömda resultat och konsekvenser
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) ger samerna en särskild rätt till sin
kultur och sitt språk. Forskning visar att psykisk ohälsa liksom självmordsproblematik är vanligare
hos samer som är barn, unga vuxna främst kvinnor samt renskötande män än hos andra från
samma område. Samerna rapporterar även ett lägre förtroende för svenska vårdgivare, främst
inom primärvård och psykiatri, detta antas bero på vårdens brister i samisk kulturkompetens,
Daerga & Edin-Liljegren (2014). Samverkansavtalet med SANKs ger personer inom Sapmi och
Västerbotten möjlighet till vård och behandling inom ramen för den samiska kulturen och dess
unika förutsättningar i beaktande.
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Hänvisa till om ett tidigare beslut berörs/ersätts.
Resurser och finansiering
Finansieras inom befintlig ram
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Avtal
Beslutet experderas till

